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CONTRATO ADMINISTRATIVO N' 028/20íg-DUPMA

DISPENSA N' 028/20í g-DUPMA

PROCESSO ADi/lINISTRATIVO DI NO 087/20íg.DI/PMA

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE PALMAS DE
MONTE ALTO E O SR. ENANDO
PEREIRA DOS SANTOS

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura Municipal de Palmas de
Monte Alto, pessoa juridica de direito público interno, inscrita no CNpJ sob no
13.982.590/0001 47, com sede à Praça da Bandeira, no. 230, Centro, Município de Palmas
de Monte Alto - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MANOEL RUBENS
VICENTE DA CRUZ, de ora em diânte denominada CONTRATANTE, e o SR. ENANDO
PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob n.o 438.251.925-04, residente no SITIO DO
MEIO, MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, BAHIA, CEP 46.460-000, dC OrA EM
diante denominada CONTRATADA, por força do PROCESSO DE DTSPENSA - PAD No.
08712019, e pela Lei 8.666i93, têm entre si como justos e acordados celebração do presente
contrato, mediante cláusulas e condições seguintes.

OO OBJETO DO CONTRÂTO
1.1 Aquisição de gêneros alimentícios (banana, cenoura, abobora, laranja, coco

seco, tapioca) adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Anexo l.
DOS DOCUMÉNTOS INTEGRANTES ..
1 Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim

para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos, os seguintes documentos:

2 PROCESSO DE DISPENSA- PAD NO. 087/2019;
3 Proposta da Contratada; e
4 Resultado das Propostas.
5 Os documentos referidos em item 2 são considerados suficientes para, em

complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a
execução do objeto contratado.

DAVIGÊNCIA'l O presente contrato terá vigência de 90 (noventa) dias contados a partir da
assinatura deste instrumento contratual, podendo ser aditivado conforme
possibilidades previstas no art. 57 da 8.666i93.

DOPREçO . " !:',,: '

4.1 O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na
proposta final da contratada, totalizando R$ 1.597,00 (um mil quinhentos e
noventa e sete reais), conforme proposta apresenta e Anexo l, deste Edital.
O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como
também os lucros da contratada, conforme previsto no edital.
As despesas deconentes deste processo correrão por conta do orçamento
vigente para o exercício financeiro de 2019, a saber:

4.2
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4.3

O4.O4.OOO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
í2.36í.003.2.100 - PROGRAMA DE ALTMENTAÇÃO eSCOUn
3.3.90.30.00.0000 - MATERTAL DE CONSUMO
FONTE: 00 e 015.
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S:. i'O.P=RÀZ! DE EXECUçÃO E FORIA DE EXECUçÃO
5.1 O objeto deste contrato deverá ser entregue de forma integral e imediata a partir

da requisição do setor competente.
5.2 O não fornecimento dos produtos descritos no Anexo l, imediatamente, a partir

da assinatura do contrato, ensejará nas penalidades previstas no art.87 da Lei
8.666/93 e art. 70 da Lei 1052012002.

5.3 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
do Contrato, o Senhor ROBERTO RAMOS RODRIGUES, ou por órgão superior
do Poder Executivo.

6 DAS CONDTçOES E DA FORTA oE PAGAilENTO i ' . == .--
6.1 Os pagamentos devidos ao contratado seÍão efetuados pelo Setor da Tesouraria

desta Prefeitura, em até trinta dias, mediante apresentação de notas
fiscais/faturas devidamente acompanhadas das Certidões junto a Fazenda
Nacional, Fazenda Estadual da sede da licitente, F azenda Municipal da sede da
licitante, FGTS e da Justiça do Trabalho.

6.2 Os valores das Notas Fiscais, deverão estar em conformidade com os preços
deste contrato, as notas fiscaislfaturas, que apresentarem inconeçóes ou em
seus valores não estiverem conforme o contrato, serão devolvidas à
CONTRATADA e seu vencimento oconerá em igual período acima.

6.3 O pagamento será feito mediante transferência bancária pelo Setor de
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Palmas de Monte Alto, Bahia.

6.4 A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da
fatura emitida através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente para
CONTRATANTE.

7 DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO ] , , '-.7.1 A CONTRATADA não poderá em nenhuma hipótese transferir o presente
contrato a terceiros, sob pena de rescisão.

8 DASRESPONSABILTDADES
8.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do

objeto deste contrato e consequentemente, responde, civil e criminalmente, por
todos os danos e prejuízos que, na execuçáo dele, venha, direta ou
indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

8.2 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos/serviços
fornecidos, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegaçáo de que
terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou fornecido os
mesmos fora dos padrões exigidos.

9 DASPENALIDADES
9'r O náo fornecimento dos materiais ou serviços objeto deste instrumento

determinado pela CONTRATANTE importará na aplicaçáo à CONTRATADA, de
multa diária na ordem de 0,5 % (meio por cento) sobre o valor do contrato e
ensejará ainda as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.
A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita no item 9.í, no
caso da mesma descumprir qualquer outra obrigaçáo a ela imposta no presente
ajuste.
Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, náo
terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não
eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos
que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão
do pacto em apreço.
A inexecução total ou parcial do contrato importará à CONTRATADA a
suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer ente da administraçáo
direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de tal

9.2

9.3

9.4
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medida punitiva, bem como a multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor do
contrato.

9.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos subitens precedentes.

9.6 Os valores pertinentes às multas aplicadas seráo descontados dos créditos a
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7 Requisitada a prestação dos serviços da empresa vencedora, náo entregando
esta no prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o
mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das

. . qq!Çõe_s_ previstas nos subitens acima.
í0 DARESCISAO . =r::..-i,10.í A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisáo, desde
que ocoram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal no
8.666/93 e suas alterações.

10.2 A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações.

10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I

a Xl, do art. 78 da lei federal n.8.666/93 e suas alteraÇóes, a CONTRATADA
sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a lOo/o (dez por cento)
do valor do contrato.

11 DAS DTSPOSIçÔES Ceners t
11.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação
que possa surgir em decorrência do mesmo.

11.2 Aplicam-se a este contrato as disposições da lei Íederal no 8.666/93 e suas
alterações, que regulamenta as licitaÇôes e contratações promovídas pela
administraçáo pública.

12 DATOLERANCIA .

12.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e
condições deste contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse oconido.

í3 DOFORO
13.1 Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Palmas de Monte Alto -

BA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E
por assim estarem justas e Contretadas, as partes, por seus representantes
legais, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixó-assinadas, a tudo presentes

Palmas de onte Alto, Es da Bahia, 10 de junho de 2019.

PreÍeitura Municipal d lmas de Monte Alto
MANOEL RUBEN ICENTE

Prefe Munici pal
Contlatan te

éZ
ENANDO PEREI DOS SANTOS

CPF: 438.251 .925-04
Contratada

Testemunhas

A CRUZ
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ANEXO I

DrscRri,ilNAçÃo Do TTEilUPRODUTO UND QT
VALOR

uNr (R$)
VALOR

TOTAL (RS)

01 BANANA KG R$ 3,00 R$ 219,00

02 CENOURA KG 85 R$ 3,00 R$ 255,00

03 ABOBORA KG 118 R$ 3,00 R$ 354,00

04 LARANJA KG 137 RS 4,00 R$ 548,00

05 coco sECo UND 104 R$ 1,50 R$ 156,00

06 TAPIOCA KG 13 R$ 5,00 R$ 65,00

VALOR TOTAL R$ 1.597,00

(!m mil quinhentos e noventa e sete reais)

Página 4 de 4

-(\
E?

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 R

U
B

E
N

S V
IC

E
N

T
E

 D
A

 C
R

U
Z

 - 31/07/2019 03:38:03
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 3f9a51d4-3a45-4149-a001-f28d5aa20903


